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DECIZIA nr. 12/37
din 28 februarie 2019
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie eliberată
„TV – Comunicații Grup” SRL pentru postul de televiziune „RTR Moldova”
Prin cererea f/nr. din 01 februarie 2019, „TV – Comunicații Grup” SRL a solicitat
Consiliului Audiovizualului prelungirea de drept a Licenței de emisie seria AA nr. 082880 din
19.07.2012, eliberată pentru postul de televiziune „RTR Moldova”, al cărui serviciu de programe
urmează a fi difuzat prin satelit, într-un format generalist, prevăzut de proiectul editorial și
Concepția generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune „RTR Moldova”, după
cum urmează:
Formatul de principiu și structura serviciului de programe:
B. 1. Formatul de principiu: Generalist
B. 2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie
săptămânală: 168 ore)
Produs autohton: 30%
Realizate nemijlocit de titularul de licență:
20%
Produs autohton preluat: 10%
Realizat de producători independenți aflați sub jurisdicția Republicii Moldova: 0%
Realizat de radiodifuzori aflați sub jurisdicția Republicii Moldova
0%
Retransmise din emisia altor radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicția Republicii
Moldova: 0%
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului de programe, genului programelor și țara
de origine a produsului media respectiv):
Produs preluat (achiziționat, procurat, obținut contractual gratis/contra plată) din
emisia altor radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova: 52%
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului de programe, genului programelor și țara
de origine a produsului media respectiv):
B. 3. Opere europene: 24%
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
- Emisiuni informative și analitice:
11%
- Emisiuni educaționale și culturale:
0%
- Filme (artistice, documentare, animație):
28%
- Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale neîncadrate în emisiuni): 0%
- Alte tipuri de emisiuni:
43%
- Publicitate, teleshopping, sponsorizare:
12%
- Promo:
6%
În cadrul ședinței publice, membrii CA au constatat o neconcordanță între formatul de
principiu și structura serviciului de programe declarat de postul de televiziune „RTR Moldova” și
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prevederile Codului serviciilor media audiovizuale, care statuează că serviciul media audiovizual
generalist furnizează programe audiovizuale cu conținut preponderent informativ, educativ și de
divertisment, iar concepția prezentată conține doar 11% emisiuni informative și analitice, iar
emisiuni educaționale și culturale – 0%. Totodată, în Structura programelor după sursa de
proveniență, la compartimentul Produs preluat (achiziționat, procurat, obținut contractual
gratis/contra plată) din emisia altor radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova,
nu a fost specificată denumirea, formatul serviciului de programe, genul programelor și țara de
origine a produsului media respectiv, fiind indicat doar procentajul programelor care urmează a fi
preluat. Astfel, membrii CA i-au recomandat directorului postului de televiziune „RTR Moldova”,
Evghenii Sergheev, prezent la ședință, aducerea actelor în conformitate cu legislația audiovizuală.
Drept urmare, în timpul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Audiovizualului au decis
amânarea, prin consens, a examinării cererii de prelungire de drept a licenței de emisie pentru
postul de televiziune „RTR Moldova”, dat fiind faptul că furnizorul de servicii media respectiv
urmează să aducă actele în concordanță cu prevederile legislației audiovizuale.
În temeiul prevederilor art. 26 din Codul serviciilor media audiovizuale, adoptat prin Legea
nr. 174 din 08.11.2018, ale Statutului CCA, ale art. 26 din Regulamentul cu privire la procedura
și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie și în temeiul actelor
prezentate de către întreprinderea nominalizată, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A amâna adoptarea deciziei pe marginea cererii f/nr. din 01 februarie 2019 de prelungire
de drept a licenței de emisie (cu eliberarea unor formulare noi a Licenței de emisie seria AA nr.
082880 din 19.07.2012), pentru o perioadă de nouă ani, „TV – Comunicații Grup” SRL pentru
postul de televiziune „RTR Moldova”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin
satelit.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CA.

PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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